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ดังนั้น เข้าพรรษา
คือ โอกาสแตะเบรคการดื่ม

ของคนไทย

เข้าพรรษาเป็นวินัยของพระสงฆ์

ดังปรากฏในพระวินัยปิฏก วัสสูปนายิกะ ใจความย่อว่า “สมัยเมื่อผ่านปฐมโพธิกาล 

ไปแล้ว  มีกุลบุตรเข้ามาบวชเป็นภิกษุมากขึ้น  พระพุทธเจ้ายังมิได้ทรงบัญญัติให้ 

ภิกษุจำพรรษา ถึงฤดูฝนมีน้ำขังเต็มบริเวณไร่นาทั่วไป ชาวบ้านอาศัยพื้นที่เหล่านั้น 

ประกอบอาชีพกสิกรรม  พวกพ่อค้าที่มิใช่กสิกรรมต่างพักผ่อนหยุดสัญจรกันในฤด ู

ฝนนี้  เพราะนอกจากไม่สะดวกแล้ว ยังเป็นอันตรายแก่พืชผลของชาวไร่ชาวนา แต่ 

ภิกษุบางจำพวกในสมัยนั้น  หาพักการจาริกไม่  บ้างพากันย่ำเหยียบหญ้าและสัตว์ 

เล็กเป็นอันตราย ชาวบ้านพากันติเตียน พระพุทธองค์ทรงทราบ จึงบัญญัติให้ภิกษ ุ

จำพรรษาในฤดูฝน ๓ เดือน นับตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  

เดือน ๑๑”

๓ โอกาสสำคัญของชาวพุทธ ในวันเข้าพรรษา

 ๑. เข้าพรรษา โอกาสชาวพุทธทำบุญใหญ ่ พุทธศาสนิกชน จะอาศัยโอกาสดัง 

กล่าวทำบุญถวายจัตุปัจจัยที่จำเป็นแด่พระสงฆ์ได้ใช้ในระหว่างการศึกษาปฏิบัติ 

ธรรม ดังเช่น ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน การทำบุญทอดผ้าป่า 

เป็นต้น

 ๒. เข้าพรรษา โอกาสชาวพุทธบวชเรียน พ่อแม่ที่มีลูกชายวัย ๒๐ ปีบริบูรณ์ จะ 

ส่งเสริมให้ลูกชายบวชเรียน เพื่อให้ได้ศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนวินัยปฏิบัติขัดเกลา 

นิสัย

 ๓. เข้าพรรษา โอกาสชาวพุทธ ตั้งสัจจะปฏิบัติธรรมและงดเหล้า การอธิษฐาน 

จิต  ตั้งสัจจะที่จะประพฤติปฏิบัติในหลักธรรม การรักษาศีล  ๕  อย่างเคร่งครัด  

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธในช่วงเข้าพรรษา  โดยเฉพาะการตั้งสัจจะ 

งดเหล้าเข้าพรรษา แต่ปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไป  พุทธศาสนิกชนให้ความ 

สำคัญกับการอธิษฐานจิตน้อยลง การงดดื่มสุราเบียร์ ไม่ถือเป็นสำคัญมาก ดัง 

ผลการสำรวจข้อมูล โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี ๒๕๔๔ พบว่า มีผู้ดื่ม 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งใจงดดื่มในช่วงเข้าพรรษา เพียงร้อยละ ๑๑.๘ เท่านั้น  

แต่ความเชื่อศรัทธาในพระพุทธศาสนายังคงดำรงอยู่ จึงเป็นโอกาสที่จะฟื้นฟ ู

คุณค่าความหมายใหม่ได้ 



๔ ปี ก้าวย่างรณรงค์ “งดเหล้า เข้าพรรษา”
พ.ศ.๒๕๔๖ ถึง พ.ศ.๒๕๔๙

กลุ่มเป้าหมายหลัก : เพศชาย อายุ ๒๕-๔๐ ปี ทั่วประเทศ ทุกอาชีพ และทุกระดับรายได้ 

 เป็นกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งกลุ่มที่ดื่มสม่ำเสมอ ดื่มบางโอกาสเพื่อเข้าสังคม

กลุ่มเป้าหมายรอง : ๑. กลุ่มเยาวชน นักศึกษา อายุ ๑๕-๒๔ ปี และกลุ่ม อายุ ๔๑ ปีขึ้นไป

 ๒. ครอบครัว เพ่ือน หรือคนรอบข้าง กลุ่มเป้าหมายหลัก ท่ีสามารถชักจูงให้กลุ่มเป้าหมาย 

  เข้าร่วมโครงการ

 ๓. กลุ่ม “ผู้มีบทบาทในสังคม” ในการสนับสนุนและผลักดันนโยบายในสังคม

๑. การพัฒนาแนวคิด และข้อความรณรงค์

 เริ่มจากการใช้แนวคิด งดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อแม ่ ในปี ๒๕๔๖-๒๕๔๘ และรณรงค์ผ่านข้อความหลัก  

คือ งดเหล้าเข้าพรรษา มีข้อความสนับสนุน เช่น แม่ครับ เพื่อแม่ผมจะงดเหล้าเข้าพรรษา หรือ ใช้ภาพโฆษณาที่ 

แม่ยอมเช็ดอ้วกจากการที่ลูกดื่มจนเมา และ แม่ถูกลูกทุบตี เป็นต้น

 ต่อมาในปี ๒๕๔๙ การรณรงค์ได้นำเอาแนวคิดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้ 

ข้อความรณรงค ์เลิกเหล้า เลิกจน

ปี ๒๕๔๙
งดเหล้า...เข้าพรรษา
“เลิกเหล้า...เลิกจน”

ปี ๒๕๔๘
งดเหล้า...เข้าพรรษา

“โชคยังดี แค่บาดเจ็บ”

ปี ๒๕๔๗
งดเหล้า...เข้าพรรษา

“เข้าพรรษานี้ ขอให้แม่พักบ้าง”

ปี ๒๕๔๖
งดเหล้า...เข้าพรรษา

“น้ำตาแม่”



๒. รูปแบบการรณรงค์

 ๒.๑ การติดป้าย, ติดโปสเตอร์, จัดบอร์ดนิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์

 ๒.๒ การเดินขบวนรณรงค์ หรือจัดกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่

  เป็นกิจกรรมที่ง่าย เน้นการสร้างกระแสสังคม ให้เกิดการรับรู้ และควรร่วมไปกับขบวนแห่ 

เทียนพรรษา 

 ๒.๓ การจัดตั้งจุดลงชื่อ “ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา”

  โดยมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรือบางแห่ง จะมีการจัดพิธีการปฏิญาณตน นิมนต์พระสงฆ์ 

มาร่วมงาน และกรณีที่วัด เจ้าอาวาส สามารถจัดพิธีปฏิญาณตนได้ ทั้งนี้ เจ้าอาวาสจะต้องประกาศแจ้งแก่ 

ชาวบ้านก่อนว่า ทางวัดมีโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ใครที่อยากจะปฏิบัติตน ฝึกฝนขัดเกลาจิตใจ พักตับ พัก 

สมอง เก็บเงินค่าเหล้าไว้ดูสัก ๓ เดือน

 ๒.๔ การจัดพิธีปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา

  ผู้นำองค์กรที่เอาจริงเอาจัง ถือเป็นนโยบายสำคัญ จะเชิญชวนสมาชิกองค์กรปฏิญาณตน  

บางแห่ง อาจรวมการปฏิญาณตนว่าจะทำความดีหรือจะลดนิสัยไม่ดี อื่นๆ ด้วยก็ได้ การจัดพิธีการเรียบง่าย  

แต่ขอให้พร้อมเพรียง มีความศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่ง, เรือรบหลวง, จังหวัดมหาสารคาม  

เป็นต้น

จุดลงนามปฏิญาณตน สมุดลงนามปฏิญาณตน

๔



 ๒.๕ หมู่บ้านทำโครงการ “งดเหล้าเข้าพรรษา”

  หมู่บ้านหรือตำบลที่จัดทำโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาที่ชัดเจน มีการจัดเวทีประชาคมก่อน 

ล่วงหน้า โดยมีคณะทำงานทุกส่วน ได้แก่ เจ้าอาวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มใน 

หมู่บ้าน หน่วยราชการ เช่น สถานีอนามัย 

  ในเวทีมีการระดมความคิดเห็นกันถึงปัญหาการดื่มสุราในหมู่บ้าน/ตำบล ข้อดีของการลด ละ  

เลิก โดยยกตัวอย่างครอบครัวที่เลิกได้แล้ว มีความสุขขึ้นกว่าเดิมอย่างไร จนสรุปเป็นข้อตกลงของชุมชนว่าใน 

ช่วงเข้าพรรษา หมู่บ้านจะลด ละ เลิกกันสักกี่คน โดยเฉพาะผู้นำหมู่บ้าน/ตำบล ควรเป็นตัวอย่าง

  ขณะนี้ มีหมู่บ้านที่เริ่มต้นจากงดเหล้าเข้าพรรษา ๓ เดือน จนกลายเป็นหมู่บ้านปลอดเหล้า  

ไม่มีการดื่มในบ้าน ไม่มีการขายในบ้าน ใครอยากดื่มสุรา ต้องออกไปนอกหมู่บ้าน เป็นต้น

 ๒.๖. ค้นหาบุคคลต้นแบบ

  ในองค์กรทุกแห่งทุกประเภท มักจะมี “ขี้เหล้า” อยู่เสมอ และพฤติกรรมการดื่มมักสร้างปัญหา 

ให้กับการทำงาน หรือ เพื่อนร่วมงาน หรือ ครอบครัว ซึ่งจริงๆ แล้ว คนที่ดื่มจนติดเหล้านี้ ส่วนหนึ่งก็รู้สึกผิด  

แต่ไม่สามารถเอาชนะใจตนเองได้ ดังนั้น หาก เรามีส่วนให้กำลังใจ แนะนำวิธีการลด ละ เลิก จะทำให้คนนั้น  

เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ และเราสามารถนำเขามาเป็นต้นแบบ ให้โอกาสเขาในการเป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆ

สาเหตุ และปัญหาของการดื่มเหล้า

	 หัดดื่มเหล้าตั้งแต่อายุ	 ๑๗	 ปี	 หาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองโดยทำงานก่อสร้าง	 ทุกวันหลัง 

เลิกงานส่วนใหญ่ชวนกันดื่มกับเพื่อน	 ดื่มติดต่อมา	 ๗-๘	 ปี	 ต่อมาไปทำงานต่างประเทศ	 

เหงา	 ห่างครอบครัวจึงพึ่งเหล้า	 การดื่มเช่นนี้	 ทำให้เงินไม่พอ	 ทะเลาะกับภรรยาจนถึงขั้น 

ตบตีกัน	ลูกร้องไห้ผวาและอ้อนวอนขอร้องให้เลิกดื่ม

เหตุผลที่เลิกดื่มได้สำเร็จ

	 การขาดความรับผิดชอบทำให้เป็นที่เบื่อหน่ายของเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับ 

บัญชา	 ต่อมาทะเลาะกับภรรยารุนแรงลูกร้องอ้อนวอนขอให้เลิก	 จึงฉุกคิดถึงภาพเหตุการณ์ 

ต่างๆที่เกิดขึ้นมีแต่สิ่งเลวร้ายกับชีวิตและครอบครัว	 จึงตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะทำตัวใหม่ให้ 

ดีขึ้น	อดเหล้า	เบียร์	เริ่มต้นตั้งแต่วันเข้าพรรษา	ปี	๒๕๔๖	เป็นต้นมา	และเข้าร่วมโครงการ 

สีขาวกับบริษัทที่ทำงานด้วย

ความเป็นอยู่ปัจจุบัน

	 ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา	 เพื่อนฝูงทั้งในบริษัทและในชุมชน	 	 มีฐานะการ 

งานการเงินที่มั่นคงและครอบครัวที่อบอุ่นและได้รับการคัดเลือกให้เป็นพ่อตัวอย่างของ 

ชุมชนนาพร้าวด้วย

นายสุริยนต์  ศรีชื่น
บจ.แอคูชเน็ทฟุตจอย	(ประเทศไทย)

๔๙/๒๓	ม.๕	
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง		

ต.ทุงสุขลา	
อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	๒๐๒๓๐
โทร	๐๘๙	๒๔๘	๔๓๖๗

๕



สาเหตุของการดื่มเหล้า

	 เกิดในครอบครัวยากจน	 พ่อแม่ติดสุราและแยกกัน	 มีความเครียด	 ดื่มมาตั้งแต่อายุ	 

๑๐-๑๑	ปี

	 เมื่อมีครอบครัว	ภรรยาหนีออกจากบ้าน	ทิ้งลูกไว้ให้เลี้ยง	เกิดความเครียดอีกครั้ง

	 ดื่มทุกวันๆ	เป็นคนขี้เหล้าโดยที่ไม่มีพ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิด	ไม่มีบัตรประชาชน						

เหตุผลที่เลิกดื่มได้สำเร็จ

	 ได้รับคำแนะนำและเอาใจใส่จากหมออนามัย	 เพื่อนสนิทที่ทำงานด้วยกันทำเป็นแบบ 

อย่าง	และให้กำลังใจ	อีกทั้งต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น	

ความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

	 มีความเป็นอยู่ดีขึ้น	มีเงินออม	ได้ช่วยเหลือสังคม	ได้ทำบัตรประชาชน

นายเฮีย ทองคำ
๖๔	ม.๑๓	ต.พระลับ	อ.เมือง	

จ.ขอนแก่น	๔๐๐๐๐

๖

  ๒.๗. ค้นหาชุมชนต้นแบบ

  ประเทศไทยมีหมู่บ้านชุมชนเมือง ประมาณ ๘๐,๐๐๐ แห่ง การดื่มสุราในชุมชนเป็นปัญหา 

ทุกแห่ง มากบ้างน้อยบ้าง ดังเช่น ปัญหาในครอบครัว เรื่องค่าใช้จ่ายค่าเหล้า การใช้ความรุนแรงต่อกันจากการ 

ขาดสติ ประเพณีวัฒนธรรมที่อ่อนแอเพราะสนใจแต่เรื่องการดื่มสุรา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความเป็นชุมชน 

เป็นพลังที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ ทั้งเป็นชุมชนที่รณรงค์ลด ละ เลิก หรือไปถึงขั้น “ปลอดเหล้า” ไม่มีการดื่ม/ 

การขาย ใครอยากดื่มต้องออกนอกบ้าน ดังตัวอย่างยกมานี้ 

บ้านไทรทอง ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

หลวงปู่บุญรอด อภิปุญโญ ท่านได้ละสังขารไปเมื่อปลายปี ๒๕๔๙ ในช่วงชีวิตของท่านได้นำ 

พาให้ชุมชนบ้านไทรทอง และชาวบ้านใกล้เคียงได้หลุดพ้นจากภัยน้ำเมา โดยการช่วยเหลือผู ้

ติดเหล้าในด้านอาชีพ ที่อยู่อาศัย ด้วยเมตตาจิตดังกล่าว ทำให้เกิดความศรัทธามีคนที่ติดเหล้า 

มา “ขอออกเหล้า” กับท่านอย่างกว้างขวาง ไม่ใช่เฉพาะคนในหมู่บ้าน และในปี ๒๕๔๔ ท่าน 

ได้ชัยชนะเด็ดขาดโดยที่ร้านค้าในชุมชนยอมรับในหลักธรรมคำสอน ไม่ขายเหล้าเบียร์จนถึง 

ปัจจุบันนี้ คนในหมู่บ้านเหลือไม่กี่คนที่ยังดื่ม

ติดต่อ นายสุนทร ดวงวิชา y ๑๔๕ ม.๑๐ ต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๒๐ โทร ๐๘๗ ๘๕๘ ๔๘๓๒ x

บ้านโนนมะเขือ ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี

พระครูสุภกิจมงคล เริ่มต้นการพัฒนาหมู่บ้านเกิดของท่านแห่งนี้ หลังจากรับนิมนต์ให้มาเป็น 

เจ้าอาวาส เมื่อปี ๒๕๔๖ โดยเริ่มประกาศขอให้เขตวัดเป็นเขตปลอดเหล้า หลังจากนั้น ท่านได้ 

ร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา และเริ่มขยายผลบุคคลเลิกเหล้า ตลอดจนขอให้ร้านค้าเลิก 

ขายเหล้าได้ในท่ีสุด เม่ือปี ๒๕๕๐ น้ี จึงประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดเหล้า ท้ังน้ี ปัจจัยท่ีสำคัญ คือ ท่าน 

เป็นพระนักพัฒนารณรงค์เรื่องนี้มาตลอดชีวิตสมณเพศ ร่วมกับองค์การพระผู้นำพัฒนาแผ่นดิน 

ธรรมแผ่นดินทอง อีกทั้ง คนติดเหล้ามา “ขอออกเหล้า” กับท่านอย่างกว้างขวางด้วยเช่นกัน

ติดต่อ พระครูสุภกิจมงคล y วัดโนนมะเขือ ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี  โทร ๐๘๙ ๕๘๒ ๔๕๕๐ x



๗

บ้านคลองกระจง หมู่ ๑ ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ในปี ๒๕๔๙ พระครูสุมนต์ธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดคลองกระจง ได้ร่วมกับชาวบ้าน ๔๔๙ คน  

๑๒๕ หลังคาเรือน โดยมีผู้ดื่มทุกวัน ๒๒ คน ดื่มทุกสัปดาห์ ๔๘ คน ดื่มบางโอกาส ๕๕ คน  

ทั้งหมดได้ร่วมประกาศนโยบาย “งดเหล้าเข้าพรรษา” พร้อมทั้ง ให้ผู้ที่งดเหล้า ได้เก็บเงินค่า 

เหล้าไว้ตลอด ๓ เดือน โดยที่ร้านค้าในหมู่บ้าน ๔ ร้านยังขายอยู่ แต่ก็ขายได้เฉพาะคนใน 

หมู่บ้านอื่น หลังจากที่เริ่มต้น ปัจจุบัน มีนักดื่มลด ละ เลิกกันไปแล้วหลายคน แม้ในช่วงออก 

พรรษา ก็พบว่ามีการดื่มน้อยลง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินไปสู่หมู่บ้านปลอดเหล้าต่อไป

ติดต่อ พระครูสุมนต์ธรรมธาดา y วัดคลองกระจง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทร ๐๘๔ ๑๗๘ ๒๒๙๕ x

บ้านเลิงเปือย ตำบลพระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หมออนามัยคุณสุจิตรา อุทธา ร่วมกับแกนนำชุมชน ได้รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เลิกเหล้า 

เลิกจน เปลี่ยนเงินค่าเหล้าเป็นเงินออม เพียงวันละ ๓ บาท (ค่าเหล้าเปกหนึ่ง ประมาณ ๗-๑๐  

บาท ขอเพียง ๓ บาท) ในปี ๒๕๔๙ มีคนเข้าโครงการจำนวน ๙๙๙ คน โดยมีพระเทพวรคุณ  

เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ เป็นหลักนำทางศาสนา โครงการได้ทำให้คนขี้เหล้าเลิกเหล้าได้ และ 

ยังมีเงินเก็บ โดย ธกส. มาเปิดบัญชีและรับฝากเงินในชุมชน ทุก ๓ เดือน จะมีการฝากเงินกัน 

ครั้งหนึ่ง ในครั้งแรกที่เปิดออมสินได้เงินค่าเหล้า รวมกันถึง ๒๖๙,๗๓๐ บาท

ติดต่อ คุณสุจิตรา อุทธา y สถานีอนามัย ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร ๐๘๑ ๘๗๒ ๘๗๐๖, ๐๔๓  

๓๓๖ ๘๘๑ x

บ้านคำกลาง ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

เริ่มทำโครงการเลิกเหล้ายุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ในปี ๒๕๔๗ โดยกลุ่มผู้ชายกินเหล้า  

ซึ่งมักจะสร้างความทุกข์ให้กับภรรยาและลูก หลังจากที่ผ่านกระบวนการบำบัดในรูปแบบ 

ต่างๆ จนปัจจุบันในชุมชนมีผู้ชายเลิกเหล้าประมาณ ๑๐๐ คน มีผู้หญิงที่ผ่านพ้นปัญหาความ 

รุนแรงประมาณ ๓๐ คน เกิดกิจกรรมค่านิยมใหม่ เช่น งานเลี้ยงไม่มีเหล้า การจัดตั้งกลุ่มออม- 

ทรัพย์ กลุ่มแปรรูปเกษตร เป็นต้น เวลานี้มีคนดื่มในชุมชนเพียงไม่กี่คนเท่านั้น

ติดต่อ นายจะเด็จ เชาว์วิไล y มูลนิธิเพื่อนหญิง ๓๘๖/๖๑-๖๒ ซ.รัชดาภิเษก ๔๒ ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว 

เขตจัตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ โทร ๐๒ ๕๑๓ ๑๐๐๑ x

บ้านดง ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง 

หมู่บ้านเริ่มต้นการทำวิจัยโดยคนในชุมชนเอง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาหนี้สิน พบว่า “งานศพ” ทำ 

ให้คนตายขายคนเป็น บางงานต้องหมดเงินค่าเหล้าเพื่อเลี้ยงมาร่วมงานถึง ๒๐,๐๐๐ บาท รวม 

กับค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วต้องเป็นหนี้สินไปอีกหลายปี ชุมชนจึงเริ่มต้นรณรงค์งดเหล้าในงานศพ  

โดยใช้ “ข้อมูล” ค่าใช้จ่ายเป็นเครื่องมือ และใช้เวทีประชาคมให้เกิดการถกเถียง และหาข้อ 

สรุป จนเกิดเป็นข้อตกลงใหม่ของคนในชุมชนแห่งนี ้ เป็นกรณีตัวอย่างของการใช้ข้อมูลจาก 

งานวิจัย และการประชาคมจนเกิดผลสำเร็จ

ติดต่อ นายอิ่นแก้ว เรือนปานันท ์y ๑๙/๒ ม.๒ บ้านดง ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทร ๐๘๔ ๙๘๖ ๗๔๘๐ x



๓. ประเมินผลการรณรงค์

 สำนักวิจัยเอเบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่าง ๒๐ จังหวัดกระจายทุกภาคของ 

ประเทศ จำนวนเฉลี่ยปีละ ๕,๐๐๐ ตัวอย่าง เพื่อประเมินผลการรณรงค์ทุกปี โดยได้ผลดังนี้

 ๓.๑ ด้านการรับรู้ จำได้ ข้อความรณรงค์ พบว่า ประชาชนรู้จัก จำได้ คำว่า “งดเหล้าเข้าพรรษา” 

มากกว่าร้อยละ ๘๐ ถือว่า คำว่า “งดเหล้าเข้าพรรษา” เป็นที่รับรู้ จำได้ และยอมรับ 

 ๓.๒ การรณรงค์ทำให้เกิดความตระหนัก/สำนึก โดยกลุ่มตัวอย่างยอมรับว่า การรณรงค์ทำให้เกิด 

ความรู้สึกตระหนักในการลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีจะนำไปสู่การปฏิบัติลด เลิกได ้

ต่อไปในอนาคต

 ๓.๓ การงดดื่มแอลกอฮอล์ในพรรษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อ 

เนื่อง ทั้งงดตลอดพรรษา และงดบางส่วน แสดงให้เห็นว่า การรณรงค์เริ่มได้ผล ทั้งนี้อาจจะมีการสำรวจเพิ่มเติม 

ว่า เมื่อออกพรรษาไปแล้ว ผู้ที่งดเหล้าได้กลับมาดื่มมากน้อยแค่ไหน อย่างไร

๘๔.๗% ๘๔.๑% ๙๑.๓%

๕๐.๓% ๕๑.๓% ๕๐.๗%
๘

๔๐.๔%
๔๖.๙%

๕๒% ๖๓%

ปี ๒๕๔๖ ปี ๒๕๔๗ ปี ๒๕๔๘ ปี ๒๕๔๙

๘๘.๖%
๑๐๐

๘๐

๖๐

๔๐

๒๐

๐

เคยรับรู้ ไม่เคยรับรู้ ไม่ระบุ

ปี ๒๕๔๖ ปี ๒๕๔๗ ปี ๒๕๔๘ ปี ๒๕๔๙

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

ตระหนักเพิ่มขึ้น เหมือนเดิม ไม่แน่ใจ

๑๐

๐

ไม่ระบุ

ปี ๒๕๔๖ ปี ๒๕๔๗ ปี ๒๕๔๘ ปี ๒๕๔๙

๖๐

งดดื่ม

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐

ไม่ดื่ม

ไม่ระบุ



 ๓.๔ ผู้ที่งดเหล้าเข้าพรรษา มีเงินเก็บเพิ่มขึ้น จากการสำรวจในปี ๒๕๔๙ พบว่า ผู้ที่งดเหล้าเข้า 

พรรษา มีเงินเก็บหลังจากงดเหล้าเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ ๑,๑๘๘.๙๗ บาท ถึงร้อยละ ๓๙.๒ จากจำนวน 

ตัวอย่างที่งดดื่มช่วงเข้าพรรษา

 ๓.๕ สาเหตุการงดดื่ม และยังคงดื่ม ในช่วงเข้าพรรษา  

การสำรวจพฤติกรรม และเหตุผลในการดื่ม ไม่ดื่ม (โดยเฉลี่ย ๓ ปี) 

พบว่า

  8	 ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ดื่มมากที ่

สุด คือ เบียร์ ประมาณร้อยละ ๗๒.๓, เหล้า (ขาว/สี) ประมาณ 

ร้อยละ ๖๑.๑, สุราพื้นบ้าน ประมาณร้อยละ ๑๔, ไวน์ ประมาณ 

ร้อยละ ๙.๓ และอื่นๆ เช่น ยาดอง เหล้าปั่น ประมาณร้อยละ  

๐.๙ ตามลำดับ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

  8	 สาเหตุสำคัญของการดื่มเหล้า ได้แก่ การดื่ม 

เพื่อสังสรรค์ เข้าสังคม ร้อยละ ๖๕.๙ และเป็นเหตุผลที่ไม่งดเหล้า 

ช่วงเข้าพรรษาด้วย นอกจากนี้สาเหตุอื่นได้แก่ การดื่มจนติดเลิก 

ไม่ได้ และคิดว่าตนเองดื่มน้อยไม่ติด นานๆ ดื่มทีไม่ต้องงดเหล้า 

(ข้อมูลสำรวจปี ๒๕๔๙)

  8	 เหตุผลที ่งดดื ่มตลอดเทศกาลเข้าพรรษา  

เพราะทำตามเทศกาล, ไม่อยากดื่ม, สร้างกุศลทำบุญ, เพื่อสุข- 

ภาพ, ทำตามนโยบายรัฐ, งดตามเพื่อน, เพื่อแม่ ลูก และภรรยา,  

อยากทำตัวเป็นคนดี, ไม่มีเงิน, เป็นผู้นำ และลดอุบัติเหตุ

  8	 เหตุผลที ่งดเหล้าเข้าพรรษาเป็นบางช่วง  

คือ ต้องสังสรรค์ เข้าสังคม, งดแล้วแต่โอกาส, งดเพื่อสุขภาพ 

ตนเอง, ไม่มีเงินซื้อ, ไม่มีเวลาดื่ม, เป็นวันสำคัญทางศาสนาและ 

ทำตามนโยบาย 

  8	 เหตุผลที่ไม่งดเหล้าเข้าพรรษา เพราะดื่ม 

ประจำจนติด, ต้องเข้าสังคม พบปะเพื่อนฝูง, ไม่ได้ติดแต่นานๆ ดื่มที ดื่มไม่มาก, งดช่วงเทศกาลอื่นแทน, ดื่ม 

เพื่อสุขภาพ และดื่มแล้วคลายเครียด

 การมีเงินออมหรือเงินเก็บหลังจากงด/เลิกเหล้า % จำนวน

ไม่มี เพราะ..(ต้องใช้ทุกวัน นำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่น ค่าแรงต่ำ ค่าครองชีพสูง) ๙.๓ ๑๔๕

มี โดยเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ ๑,๑๘๘.๙๗ บาท ๓๙.๒ ๖๐๗

ไม่ระบุ  ๕๑.๑ ๗๙๗

 รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ ๑,๕๔๙

๙



๔. คนงดเหล้าเพิ่ม ประหยัดเงินเพิ่ม

 งดเหล้าเข้าพรรษาทำให้คนงดเหล้าเพิ่มขึ้น และประหยัดเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น จากปี ๒๕๔๖-๒๕๔๘  

ที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู้ที่งดดื่มในช่วงเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นปีละ ๒-๓ ล้านคน โดยสามารถประมาณการค่าใช้จ่าย 

ในการดื่มเหล้าที่ลดลงถึงประมาณ ๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ ล้านบาท

๕. อุบัติเหตุลด ความสูญเสียลด

 งดเหล้าเข้าพรรษาช่วยลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ จากสถิติการบาดเจ็บ 

จากอุบัติเหตุจราจรทางบกที่มารับการรักษาในสถานพยาบาล (สำนักควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค)  

บ่งชี้ว่าผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบกเฉลี่ยปีละ ๙๖๘,๙๕๐ ราย คิดเป็นเฉลี่ยต่อเดือนช่วงนอกพรรษา  

๘๒,๖๗๒ ราย และช่วงในพรรษา (เดือนสิงหาคม – ตุลาคม) ๗๔,๙๖๗ ราย เป็นไปได้ที่วัฒนธรรมงดเหล้า 

ในช่วงเข้าพรรษาของคนไทย มีส่วนทำให้จำนวนอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงได้เฉลี่ยเดือนละ ๗,๗๐๕ ราย  

หรือลดลงร้อยละ ๑๐ ซึ่งหากคำนวณเป็นการลดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจะสามารถลดความสูญ 

เสียลงได้ ๘,๕๘๖ ล้านบาท
 (ข้อมูลจากรายงานความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย โดยศูนย์ศึกษานโยบายเพื่อการพัฒนา  

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าค่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ปี พ.ศ.๒๕๔๕ คิดเป็นมูลค่า  

๘๕,๘๕๖ ล้านบาท คิดคำนวณการลดอุบัติเหตุลงได้ร้อยละ ๑๐ คิดเป็นลดมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจลงได้ ๘,๕๘๖ ล้าน 

บาท)
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ต.ค. ๗๖,๗๓๙ ราย

๑๐
รายงานสถิติอุบัติเหตุ ๒๕๔๕ - ๒๕๔๘ 

๑๐๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๐
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นว

น

เดือน



๑๑

งดเหล้าเข้าพรรษาแผ่ว + ผู้ประกอบการสวนหมัด

อัดแคมเปญดันยอดไตรมาส ๓ ทะลุเป้า

	 ธุรกิจแอลกอฮอล์	 ไม่หวั่นเข้าพรรษาทำรายได้ไตร- 

มาส	 ๓	 หด	 หลังโกยยอดขายช่วงบอลโลกทะลุเป้า	 ขณะที ่

กระแสรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาของภาครัฐ	 ปีนี้ไม่แรง 

เหมือนก่อน	 เปิดช่องทำกิจกรรมเข้าแทรกได้เต็มที่	 ส่วนผล 

เลือกตั้งในกทม.ดันยอดขายเหล้าตลาดล่างพุ่งเกิดคาด

	 ไตรมาส	 ๓	 นับเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจแอลกอฮอล์ม ี

ยอดขายย่ำแย่สุด	นอกเหนือจากเป็นช่วงฤดูฝน	แล้วยังเป็น 

เทศกาลเข้าพรรษา	 ที่มีหน่วยงาน	 องค์กรต่างๆออกมาจัด 

ทำโครงการรณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล 

นี้ด้วย	 ซึ่งในปีที่ผ่านมาการรณรงค์ต่างๆ	 ได้ผลชะงักทำให ้

ตลาดแอลกอฮอล์ทั้งที่ผลิตและนำเข้ามาจำหน่ายในประ- 

เทศได้รับผลกระทบ	 มียอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัด	 ทำให ้

คาดการณ์ว่าปีนี้	 เชื่อว่าผู้ประกอบการจะต้องเตรียมการรับ 

มืออย่างหนักเช่นกัน
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

๑๖ ก.ค. - ๑๙ ก.ค. ๒๕๔๙ ฉบับที่ ๒๑๓๑

‘เบียร์ช้าง’ กำไรหด ๒๘๒ ล้าน

	 ไทยเบฟฯ	 โกยยอดขายปี	๒๕๔๙	 เฉียด	๑	แสนล้าน 

บาท	 เบียร์แอลกอฮอล์ต่ำฮิต	 ส่วนยอดขายเหล้าหดหลังเจอ 

น้ำท่วม	ทำให้กำไรหายไป	๒๘๒	ล้านบาท

	 นายฐาปน	สิริวัฒนภักดี	กรรมการรองกรรมการผู้อำ- 

นวยการใหญ่	บริษัท	ไทยเบฟเวอเรจ	ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่ม 

ตราช้าง	 และนำบริษัทไปจดทะเบียนซื้อขายหุ้นที่ตลาด 

สิงคโปร์	 กล่าวว่า	 ในปี	 ๒๕๔๙	 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น	  

๙๗,๗๙๘	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นประมาณ	 ๓%	 จากปีก่อน 

หน้าที่มียอดขาย	 ๙๔,๙๐๓	 ล้านบาท	 และ	 มีกำไรสุทธิ	

๑๐,๐๕๕	 ล้านบาท	 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าที่มีกำไร 

สุทธิ	 ๑๐,๓๓๗	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 ยอดขายที่เติบโตขึ้นมาจาก 

กลุ่มเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์ต่ำ	 เช่น	 เบียร์อาชา	 ช้างไลท์และ 

ช้างดราฟท์	 เพิ่มขึ้นจาก	๑๑	 ล้านลิตร	 เป็น	 ๑๐๒	ล้านลิตร	  

หลังจากออกมาสู่ตลาดเพียง	๑	ปีเท่านั้น

โพสต์ทูเดย์ ๒ ก.พ. ๕๐

“ช้าง” งัดมุขเดิมขายพ่วงชิงแชร์สิงห์ 

ตะลึง! “อาชา”.. ๕ ขวด ๑๐๐

	 ตลาดเบียร์ระอุนอกฤดูขาย	 ไทยเบฟฯ	 ฉวย 

โอกาสทองช่วงเข้าพรรษาขณะที่ทุกค่ายชะลอการ 

ทำตลาด	 ด้วยการงัดลูกเล่น	 ขายเหล้าพ่วง	 “ช้าง- 

อาชา”	 หวังทุบ	 “สิงห์-ลีโอ”	 ดึงมาร์เก็ตแชร์เบอร์	 ๑	  

กลับคืน

	 ด้านแม่ทัพใหญ่ค่ายสิงห์	 โดย	 “สันติ	 ภิรมย์- 

ภักดี”	ประกาศชัยชนะที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดใน 

ตลาดเบียร์เหนือคู่แข่งคนสำคัญอย่างเด็ดขาดด้วย 

ตัวเลข	๔๗%	แต่อีกฟากหนึ่ง	ค่ายเบียร์ช้างก็มีความ 

เคลื่อนไหวทางการตลาดในการพยายามที่จะช่วง 

ชิงความเป็นเบอร์1ของตลาดกลับคืนมาอีกครั้ง

	 แหล่งข่าวจากร้านตัวแทนจำหน่ายเครื่องดื่ม 

ผลิตภัณฑ์ตราช้างรายใหญ่ในจังหวัดมหาสาร- 

คราม	 กล่าวว่า	 ที่ผ่านมาตัวเลขการขายเหล้าเบียร ์

โดยรวมของร้านลดลงไปกว่า	 ๔๐%	 ซึ่งเป็นผล 

กระทบมาจากภาวะเศรษฐกิจ	 ประกอบกับภาครัฐ 

มีนโยบายในการรณรงค์การลดละเลิกเครื ่องดื ่ม 

แอลกอฮอล์มาอย่างต่อเนื่อง	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อ 

เป็นการเพิ่มยอดขายให้กระเตื้องขึ้น	 ร้านได้นำเอา 

กลยุทธ์การขายพ่วงมาใช้	 โดยจะใช้เหล้าขาวเป็น 

ตัวหลัก	อาทิ	 ขายเหล้าขาว	๒	ลัง	พ่วงเบียร์ช้าง	๔	  

ลัง	และเบียร์อาชาอีก	1	ลัง	เป็นต้น	

	 ส่วนแหล่งข่าวจากบริษัท	 ป้อมกิจ	 จำกัด	 ผู้ 

แทนจำหน่ายเหล้าสี-เบียร์รายใหญ่ในนครราชสีมา	

กล่าวว่า	 “ตอนนี้เบียร์อาชาเริ่มกลับมาได้รับความ 

นิยมจากกลุ่มลูกค้ามากขึ้น	 โดยส่วนหนึ่งนั้นเนื่อง 

มาจากเบียร์อาชามีราคาค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับ 

เบียร์ยี่ห้ออื่นๆ	 ร้านค้าปลีกบางร้านขายเบียร์อาชา	  

๕	 ขวด	 ๑๐๐	 บาท	 นอกจากนี้	 ในส่วนของร้าน 

อาหาร	 สวนอาหาร	 ก็มีการจัดโปรโมชั่นในลักษณะ 

ของซื้อ	๒	ขวด	แถม	๑	ขวด”
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓๘๑๐ (๓๐๑๐)

๖. ธุรกิจน้ำเมา... ยอดขายตก ปรับกลยุทธ์



๑๒

การจัดอันดับโลกโดยองค์การอนามัยโลก พบว่า ประเทศไทย
มีปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์สูงเป็นอันดับ ๔๐ ของโลก โดยเฉพาะ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดกลั่น สูงเป็นอันดับ ๕ ของโลก

จำนวนเงินที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มากกว่าค่าก่อสร้าง
สนามบินสุวรรณภูมิ โดย ปี ๒๕๔๘ ประมาณการว่าคนไทยดื่มแอลกอฮอล์ 
ถึง ๑๐,๐๐๐ ล้านลิตร และจ่ายเงินเพื่อซื้อเหล้าถึง ๑๘๗,๐๐๐ ล้านบาท 
(คำนวนจากภาษีการผลิตสุราและเบียร์ของกรมสรรพสามิต)

แนวโน้มอัตราการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดยปี ๒๕๓๒ อัตราการดื่มเฉลี่ย ๒๐.๒ ลิตรต่อคนต่อปี 
และปี ๒๕๔๖ มีอัตราการบริโภคเฉลี่ย ๕๘.๐ ลิตรต่อคนต่อปี 
เพิ่มเกือบ ๓ เท่าตัว 

จำนวนนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อย ๒๖๐,๐๐๐ คน 
หรือประมาณวันละ ๗๐๐ คน

จำนวนประชากรที่ดื่ม 
จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี ๒๕๔๗ 
คนไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปที่ดื่มแอลกอฮอล์ มีจำนวน ๑๖.๑ ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗ ของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 

แยกเป็นชาย ๑๓.๕๘ ล้านคน หรือร้อยละ ๕๕.๕ ของเพศชายอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 
เป็นหญิง ๒.๕๗ ล้านคนหรือร้อยละ ๑๐.๓ ของเพศหญิง 

ในจำนวนนี้เป็นผู้ดื่มสุราเป็นประจำหรือดื่มสม่ำเสมอ
ประมาณ ๘.๘ ล้านคน
แยกเป็นชาย ๘.๐๓ ล้านคน เป็นหญิง ๗.๖ แสนคน

สถิติล่าสุด... วันนี้คนไทย “ดื่ม” หนักขนาดไหน

วัยรุ่นไทยดื่มแค่ไหน...
ปี ๒๕๔๗ พบว่า วัยรุ่นเพศชาย วัย ๑๑-๑๙ ปี ที่ดื่มแอลกอฮอล์มีจำนวน ประมาณ ๑.๐๖ ล้านคน  

คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๓ ของประชากรในกลุ่มนี้ ส่วนวัยรุ่นหญิง อายุ ๑๕-๑๙ ปี มีอัตราการดื่มเพิ่มขึ้น  

๖ เท่า จากปี ๒๕๓๙-๒๕๔๖ และมีแนวโน้มที่จะดื่มหนักมากขึ้น (ข้อมูลจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

ข้อมูลจากสภาพัฒน์ฯ รายงานการเคลื่อนไหวทางสังคม ในช่วงไตรมาส ๓ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ (ก.ค.- 

ก.ย.) พบว่า เด็กและเยาวชนอายุ ๑๑-๑๔ ปี นิยมการดื่มสุราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๔๗ 

เป็นร้อยละ ๐.๗ ในปี ๒๕๔๙ และอายุ ๑๕-๒๔ ปี จากร้อยละ ๒๓.๕ เป็นร้อยละ ๒๕.๗ โดย  

นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการสภาพัฒน์ฯ กล่าวว่า “รัฐบาลจำเป็นต้องรีบหามาตรการแก้ไข  

เพราะสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของสังคมในระยะยาว” 



๑๓

เด็กไทย ๑ ใน ๔ 

เคยเผชิญหน้า

คนเมาใน “บ้าน”

เด็กไทยเคยเห็นการดื่มแอลกอฮอล์จนเมาของสมาชิกในครอบครัว  

และส่วนใหญ่มีประสบการณ์นี้ก่อนอายุ ๑๘ ปี สภาพเช่นนี้ก่อผลกระ 

ทบต่อเด็กในหลายด้าน ทั้งกระทบกระเทือนร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง 

เกิดปัญหาด้านพฤติกรรม เพราะขาดต้นแบบที่ดีในการดำเนินชีวิต  

และมีแนวโน้มที่จะถูกลงโทษร่างกายอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเวลาที่ 

พ่อแม่เมาจนขาดสติ

๙ วิธีการ ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย

. ต้องทำทุกมาตรการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ มาตรการเพิ่มภาษีขึ้นราคา, มาตรการจำกัดสถานที่จำหน่าย,  

มาตรการจำกัดสถานที่ดื่ม, มาตรการห้ามการโฆษณาและส่งเสริมการขายโดยสิ้นเชิง, มาตรการจำกัด 

อายุผู้ซื้อผู้ดื่ม, มาตรการให้การศึกษา มาตรการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกค่านิยมใหม่ และการรณรงค์ใน 

เทศกาลประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น

. ต้องอดทน ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และการเฝ้าระวัง เพราะสินค้าชนิดนี้ ได้ถูกทำให้กลายเป็นสินค้า 

ธรรมดา ซ้ือหาง่าย ใครๆ ก็ด่ืมได้ มานานนับ ๓๐ ปี ภายหลังการเปิดเสรี ธุรกิจมีวิธีการหลอกล่อมากมาย

. ต้องทำการศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นฐานองค์ความรู้สำหรับการกำหนดนโยบาย และ 

การรณรงค์

. ต้องพัฒนาเครือข่ายองค์กรภาคีภาคประชาชน เพื่อเป็นกลไกปกป้องดูแล และเป็นเจ้าของปัญหา ไม่ใช่

ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการอย่างเดียว

. ต้องสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เพื่อให้สื่อมวลชนได้เข้าใจปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำไปสู่

การนำเสนอข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ และ จำเป็นต้องทำหน้าที่เป็นนักสื่อสารมวลชนด้วย

. ต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีชื่อเสียงในสังคม เพื่อเชิญชวนให้เป็นบุคคลตัวอย่างที่พูดว่าเหล้าเบียร์ 

ต้องควบคุมได้แล้ว ไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้

. ต้องทำงานเชิงรุกกับประชาคมโลก ผ่านกลไกต่างๆ และรวมตัวเป็นเครือข่ายระดับโลก เพื่อกำหนดให ้

รัฐบาลแต่ละประเทศมีการยอมรับมาตรการแก้ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนอย่างเข้มแข็ง

. ต้องปกป้องกลุ่มเป้าหมาย “นักดื่มหน้าใหม่” ได้แก่ เยาวชน และผู้หญิง เพราะคือสิ่งที่ธุรกิจน้ำเมา 

ต้องการเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ จะได้ขายได้มากๆ 

. ต้องค้นหาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ ได้แก่ สามีทำร้ายร่างกายภรรยา,  

ลูกถูกพ่อข่มขืน, พิการจากอุบัติเหตุ เป็นต้น เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้สะท้อนปัญหา กระทบความรู้สึก 

ของคนไทย



๑๔

ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้า.............................................
ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาเลิกเหล้า ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๒ ๓๗๙ ๑๐๒๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน

โครงการคนต้นแบบ หยุดเหล้า หยอดกระปุก เพื่อพ่อ
 ในโอกาสครบรอบพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อน้อมนำแนว

พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ลด เลิก อบายมุข จึงเชิญชวนให้ผู้ที่ยังดื่มแอลกอฮอล์และต้องการ ลด ละ เลิก 

เพื่อพ่อในปีนี้ สมัครเข้าโครงการ “คนต้นแบบ” หยุดเหล้า หยอดกระปุก เพื่อพ่อ”

 ผู้ที่เข้าโครงการจะต้องตั้งใจลด เลิก และเก็บเงินค่าเหล้าเบียร์เปลี่ยนเป็นประโยชน์จำเป็น โดยมีผู้ให้คำ 

ปรึกษาทางโทรศัทพ์ติดตามให้คำปรึกษา และกรณีที่ต้องบำบัดด้วยการถอนพิษก่อนจะทำการติดต่อกับสถาน 

บำบัด เมื่อครบเวลาหากสามารถปฏิบัติได้ ถือว่า ท่านเป็นบุคคลต้นแบบ 

 ผู้สนใจ โทรศัพท์ขอรายละเอียดที่ ๐๒ ๓๗๙ ๑๐๒๐ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ 

  และสิ้นสุดโครงการวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ และจัดกิจกรรมประกาศยกย่องเดือนธันวาคม ๒๕๕๐

โครงการหยุดเหล้า หยอดกระปุก เพื่อพ่อ 
เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา สมทบศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

 แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักการหนึ่งที่สำคัญ คือ การลด ละ เลิกอบายมุข ซึ่งเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์เป็นอบายมุขสำคัญ เป็นน้ำผลาญสติ นำไปสู่ปัญหาความรุนแรง และการสูญเปล่าของรายได้จำนวน 

มหาศาลที่จะก่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ดังนั้น หากจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง จึงควรเริ่มต้น ลด ละ เลิก 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ดังนั้น จึงต้องการจะเชิญชวนให้ประชาชนงดเการดื่มแอลกอฮอล์ โดยเปลี่ยนเงินค่าเหล้าเป็นเงินเพื่อ 

ประโยชน์ จึงได้ประสานกับอาจารย์สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาโดยเห็นว่า งานของมูลนิธิชัย 

พัฒนาสร้างประโยชน์มหาศาลแก่สังคมไทย จึงต้องการทำการรณรงค์เปล่ียนค่าเหล้าเป็นเงินบริจาคเพ่ือมูลนิธิชัย 

พัฒนา และเห็นร่วมกันว่า เงินบริจาคนี้จะไปสมทบโครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ 

พอเพียง จึงตรงกับเจตนารมณ์ร่วมกัน 

 วิธีการรับบริจาค ๑. บริจาคผ่าน Counter Service ที่ เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ทุกสาขา โดยแจ้งว่าบริจาคกองทุน  
๘๐ พรรษา เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา

 ๒. บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร  กรุงไทย  สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  ชื่อบัญชี  กองทุน  ๘๐  พรรษา  เพื่อ 
มูลนิธิชัยพัฒนา เลขที่ ๐๐๗-๐-๐๔๑๙๐-๓

 ๓. บริจาคผ่านบัญชธีนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขานางเลิ้ง  ชื่อบัญชี  กองทุน   
๘๐ พรรษา เพื่อมูลนิธิชัยพัฒนา เลขที่ ๐๐๐-๒-๓๐๘๕๒-๗





“...เราลองมาช่วยกันงดเหล้าเข้าพรรษาแก้จนกันหน่อย  

โดยเฉพาะในปีนี้ต้องถือเป็นวาระมหามงคล ถ้าเราจะทำ 

กุศลอะไรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควรจะเริ่มจากเข้า 

พรรษา แล้วลด ละ เลิก สิ่งที่จะทำให้เกิดเหตุร้ายๆ เพื่อ 

การงานจะได้ก้าวหน้า ครอบครัวจะได้ผาสุก เศรษฐกิจ 

บ้านเมืองก็จะดีขึ้น การทะเลาะวิวาทก็จะลดลง อุบัติเหตุ 

ก็จะบรรเทาเบาบาง

 น้ำเมาทำให้คนดื่มยากจนกันทั่วประเทศ แต่คน 

ขายร่ำรวยติดอันดับโลกอยู่ไม่กี่ครอบครัว แล้วคนที่ทำ 

ให้เขารวยก็เป็นคนจน ชาวไร่ ชาวนา ไม่รู้ว่าใครเป็นคน 

พูดว่าชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติ อยากรู้นักแล้ว 

ใครเอาเนื้อมันไปหมดถึงได้เหลือแต่กระดูก เดี๋ยวนี้ 

คนส่วนใหญ่ทำงานเพื่อเอาน้ำเหงื่อไปแลกน้ำเมา  

ไม่ได้ทำงานเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเอง 

 อยากจะฝากพวกเราว่า...พรรษานี้ 

ต้องช่วยกันเอาจริงเอาจัง ขอให้ทุกคน 

ตั ้งใจอย่างเด็ดเดี ่ยวแน่วแน่ในการทำ 

ความดี เพื่อพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจ 

พอเพียงจะเป็นความจริง...”

พระพยอม กัลยาโณ
(พระพิศาลธรรมวาที)
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